
बसाई सन� बेला नागिरक िबभागमा गनुर्पन� प्रिक्रयाह�को बारेमा 
◇प्रिक्रयाह� सुचा��पमा अगाडी बढाउने बुदाह� 
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      धेरै भीड     भीड      खु�ला         िबदाको िदन     ○  आईतबारको ड�ेक 

※ ह�ताको िदनह�को िबहान 8:45～िदउसो 5:15 िभत्र, िबहान 11:30～िदउसो 2:00, िदउसो 4:30～5:15  स�म हरेक 

िदन फ्र�ट ड�ेक िभड हुन सक्ने अपेक्षा गिरएको छ। मौसमको कारण िभड हुने तिरका पिरवतर्न हुनसक्ने अव�था पिन छ। 
 
◇3 मिहना 4 मिहनाको आईतबार ड�ेक 

�था�तरण गरेर आउने जाने मािनसह� धेरै भएकोले बढी िभड हुनेछ। कृपया समय िलएर आउनुहोला। 
  कायार्�वयन िमित：【3 मिहना】7 गते, 21 गते, 28 गते 【4 मिहना】4 गते, 11 गते  

  समय：िबहान 8:45～12:00（3/28、4/4 िदउसो 2:00 स�म） 
 

◇बसाई सन� बेलामा 
「ठेगाना पिरवतर्न सूचना」भरेर तलको प्रिक्रया पुरागनुर्होस। 
 

ि�थित प्रिक्रया पुरा गनुर्पन� समय प्रिक्रया पुरागन� ठाउ आव�यक ब�तुह� 

➀ िवदेशबाट जापान आएको बेला 
बसाई सरेको 14 िदन 

िभत्र 

बसाई सरेर जाने 
वडाको नागिरक 

िबभाग 

िनवास काडर्, पासपोटर् 

② नागोया शहर बाहेकको ठेगानाबाट नागोया 
शहरमा आएको बेला िनवास काडर्, �थाना�तरण 

भएर जाने प्रमाणपत्र 
③ नागोया शहरिभत्र बसाई सरेको बेला 

िनवास काडर् ④ िबदेशमा बसाई सन� बेलामा 
बसाई सन� िदन स�म   

बासोबास 
गिररहनुभएको वडाको 
नागिरक िबभाग 

⑤ नागोया शहर बाट अ�य शहरमा बसाई सरेर 
जाने बेला 

※�थाना�तरण प्रमाणपत्र तपाईले बसोबास गिररहनुभएको नगरपािलका कायार्लयबाट प्रा�त गनुर्होस।् 
※माई न�बर काडर् भएको �यिक्त, नया ँठेगाना लेखु्नपन� भएकोले िलएर आउनुहोस। 
※यिद कोिह माफर् त प्रिक्रया पुरा गराउनु हु�छ भने, प्रोक्सीको आव�यक छ। साथै ठेगाना पिरवतर्न गराउन पन� सबै 
�यिक्तह�को िनवास काडर् र िज�बेवारी िलएर गएको �यिक्तको पिहचान पुि�टकरण कागजात आव�यक छ।  

  

 

 

  
 
 

 

◇िनवासको प्रमाणपत्र जारी 
िनवासको प्रमाणपत्रमा ठेगाना या नाम आिद प्रमािणत गन�छन।् 「िनवासी काडर्ह�को लािग आवेदन फारम」को लािग 
अनुप्रयोग फारम भनुर्होस।् आफैले गनुर्हु�छ भने िनवास काडर्, िज�बेवारी बोकी कोिह �यिक्त गएको ख�डमा प्रोक्सी र 
पिहचान पुि�टकरण कागजात चािह�छ। 

2021 साल प्रकािशत   नागोया शहर नाका वाडर् कायार्लय नागिरक िबभाग 

                

 

※ कागजपत्रह� िरसे�सन अगाडीन ैभरेर जानुभयो भने, कुनुर्पन� समय छोटो हुनेछ। 
※ फ्र�ट डके्समा जानुहुदा 「ठेगाना पिरवतर्न अिधसूचना」र「िनवासी काडर्ह�को लािग आवेदन  
फारम」को लेख्न ेतिरका िवदेशी भाषाह�मा लेिखएको छ। तलको ठेगानाबाट पिन पुि�ट गनर् सक्नहुुनेछ। 
 URL: https://www.city.nagoya.jp/naka/page/0000117857.html 

※ रा�ट्रीय �वा��य बीमा वा राि�ट्रय प�शनको लािग प्रिक्रया हुन सक्छ, कृपया अिल धेरै समय िलएर आउनुहोस।्  

(आवास काडर् भएको) 

 िबदेशीह�को लािग

िबहानको प्रारि�भक समय 
बढी खु�ला हुनेछ! िदउसो 
बेलुकी, सोमबार भने  बढी 
हूल हुनेछ। 

कागजपत्रह� िरसे�सन 

अगाडीन ै भनुर्होस।् लेख्न े

तिरका वेब साईड र फाराम 

िलने ठाउमा पिन छ! 

कृपया अिल बढी समय िलएर 

आउनुहोला। िबमा या 

पे�शनको प्रिक्रया भएको 

ख�डमा समय बढी लाग्नेछ! 


